151. Žádost o poskytnutí informace – znalecký posudek AZET č. 12012003 ze dne
27.02.2012
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - znalecký posudek AZET č. 12012003 ze dne 27.02.2012.
Městská část Praha 1 posudkem nedisponuje – tato odpověd´ již byla jednou zaslána žadateli
v Rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze dne 24.06.2016. Jde o informaci, kterou na svoje náklady
nechala vypracovat druhá smluvní strana, a proto zůstala v jejím držení.
1. Byla Městská část Praha 1 zadavatelem znaleckého posudku č. 2748-54/2011 ze dne
20.12.2011 vyhotoveného Ing. R.M.? Pokud ano, kolik Městská část Praha 1 za tento posudek
zaplatila?
Městská část Praha 1 nebyla zadavatelem tohoto znaleckého posudku a za jeho zpracování
městská část z titulu objednání posudku nic nehradila. Posudek předložila druhá smluvní
strana v rámci jednání o předmětu nájmu.
2. Pokud je odpověd´ na otázku č. 1 záporná, zadala Městská část Praha 1 společnosti VGD
Appraisal, s. r. o., tehdy se sídlem Praha 4, Na Ostrůvku 360/4, Nusle (dnes Bělehradská
314/18, Praha 4, Nusle), vyhotovení znaleckého posudku se stejným či obdobným znaleckým
úkolem jako měl znalecký posudek č. 2748-54/2011 ze dne 20.12.2011 vyhotoveného
Ing. R.M.? Pokud ano, kolik Městská část Praha 1 za tento posudek celkem zaplatila?
Z podkladů v současnosti oddělení správy nemovitostí odboru technické a majetkové správy
dostupných není patrné, že by si Městská část Praha 1 objednala od společnosti VGD
Appraisal, s. r. o., se sídlem nyní Bělehradská 314/18, Praha 4, Nusle zpracování obdobného
znaleckého osudku se stejným nebo podobným znaleckým úkolem od Ing. R. M.
Bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ.
(žádost byla podána dne 05.09.2016, oznámení dne 20.09.2016 a vyřízena dne 30.09.2016 –
řešil Odbor technické a majetkové správy - oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
152. Žádost o poskytnutí informace – stanovy společenství vlastníků, pravidelné náklady
Městské části Praha 1 spojených s bytovými jednotkami v jejím vlastnictví
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – stanovy společenství vlastníků, informace o pravidelných
nákladech Městské části Praha 1 spojených s bytovými jednotkami v jejím vlastnictví:
- Národní 20, BJ 116/19
- Hellichova 11, BJ 395/207
za roky 2014, 2015, a 2016, dále příslušné dokumenty tj. smlouvy, faktury či usnesení, které se
vážou k těmto nákladům.
Bylo zasláno oznámení o prodloužení lhůty k vyřízení - § 14 odst. 7 písm. c) InfZ a
Oznámení o stanovení výše úhrady nákladů § 17 odst. 5 InfZ. Náklady dosud nebyly
uhrazeny.
(žádost byla podána dne 04.09.2016, oznámení-lhůta dne 19.09.2016, oznámení-úhrada dne
27.09.2016 – řešil Odbor technické a majetkové správy - oddělení privatizace a SVJ
ÚMČ Praha 1)
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153. Žádost o poskytnutí informace – běžící řízení vedená úřadem, ve kterých zastupuje
účastníky řízení zástupce žadatele K. P. se sídlem Běchorská 2229/15, Praha –
- Horní Počernice, předmět řízení
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. V jakých běžících řízeních vedených před vaším úřadem zastupuje v současné době
účastníky řízení, popř. vystupuje jako žadatel či zástupce žadatele K.P. se sídlem
Běchorská 2229/15, Praha – Horní Počernice.
2. Žádáme konkrétně o předmět řízení, identifikaci žadatele a aktuální stav projednávání
před vaším úřadem.
Povinný subjekt prozkoumal spisovou dokumentaci a svůj informační systém. V současné
době neeviduje žádné probíhající řízení, ve kterém by uvedená osoba vystupovala jako žadatel
či zástupce žadatele.
(žádost byla podána dne 05.09.2016 a vyřízena dne 20.09.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
154. Žádost o poskytnutí informace – Výběrové řízení na prodej rozestavěných
jednotek, usnesení ZMČ Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace – Výběrové řízení na prodej rozestavěných jednotek –
vyhlášení v usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ16_0292 ze dne 21.06.2016
- jaké rozestavěné jednotky byly předmětem prodeje v předchozích výběrových řízeních
– uvedení adresy, č.p., patra, velikosti jednotky v m2 , dispozice jednotky, č. LV
- za jaké jednotlivé částky byly tyto jednotky v předchozích výběrových řízeních prodány
Žadateli byly zaslány kopie harmonogramu výběrového řízení a usnesení č. UZ15_0114 ze
dne 10.11.2015.
(žádost byla podána dne 09.09.2016 a vyřízena dne 26.09.2016 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
155. Žádost o poskytnutí informace – seznam bytových jednotek svěřených do správy
Městské části Praha 1, které byly od 01.01.2014 do 31.07.2016 v rámci privatizace tohoto
majetku celkem převedeny do vlastnictví soukromých osob
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
1. Seznam bytových jednotek, včetně adres, rozměrů a umístění v rámci příslušné nemovitosti
(nadzemní podlaží), svěřených do správy Městské části Praha 1, které byly od 01.01.2014
do 31.07.2016 v rámci privatizace tohoto majetku celkem převedeny do vlastnictví
soukromých osob, které nebyly oprávněnými nájemci příslušných bytových jednotek
(tj. zejména v rámci výběrových řízení na převod volných bytových jednotek svěřených do
správy Městské části Praha 1aukcí či soutěží apod.)
2. Ke každé jednotlivé bytové jednotce uvedené pod bodem 1 – jaká byla konečná kupní cena
uhrazená za převod bytové jednotky do vlastnictví soukromých osob - kupní cena za m2
nebo ceny celkové za danou bytovou jednotku s uvedením jejích rozměrů.
3. Ke každé příslušné bytové jednotce uvedené pod bodem 1 – poskytnutí výsledkové listiny
výběrového řízení, veřejné nabídky, aukce či soutěže, na jejichž základě došlo k převodu
bytové jednotky do vlastnictví soukromých fyzických a právnických osob, obsahující seznam
nabídek kupních cen učiněných zájemci, včetně nabídky vítězné kupní ceny s tím, že dané
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výsledkové listiny (seznamy) budou poskytnuty v rozsahu možném z hlediska osobních údajů
fyzických osob.
V období od 01.01.2014 do 31.07.2016 bylo uzavřeno celkem 37 smluv.
Žadateli zaslány kopie dokumentů, ve kterých jsou požadované informace uvedeny (seznam
bytových jednotek, harmonogramy výběrového řízení, usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ14_0015
ze dne 16.12.2014, č. UZ15_0040 ze dne 27.01.2015 a č. UZ15_0204 ze dne 15.12.2015).
(žádost byla podána dne 12.09.2016 a vyřízena dne 27.09.2016 – řešil Odbor technické
a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí ÚMČ Praha 1)
156. Žádost o poskytnutí informace – kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení
na stavbu - parc. č. 220/1, k. ú. Nové Město
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu –
parc. č. 220/1, k. ú. Nové Město.
Stavební úřad vydal rozhodnutí ve společném řízení o umístění stavby a o stavebním
povolení, týkající se objektu č.p. 1054, Na Poříčí 48, Praha 1- Nové Město pod spis. zn.
S UMCP1/024524/2014/VÝS-Hk-/Ha-2/1054, č. j. UMCP1/117541/2014. Tato informace je
zveřejněnou informací dle § 6 InfZ a nachází se na internetovém portálu Městské části
Praha 1.
(žádost byla podána dne 15.09.2016 a vyřízena dne 21.09.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)
157. Žádost o poskytnutí informace – celkové externí náklady spojené s vydáváním
tiskoviny typu „radniční listy“ v době od 01.01.2015 do 31.12.2015
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- celkové externí náklady spojené s vydáváním tiskoviny typu „radniční listy“ vynaložené vaší
městskou částí v době od 01.01.2015 do 31.12.2015
- seznam externích dodavatelů, kteří se na výrobě radničních listů podílí (např. název
tiskárny, distributora atd.)
V roce 2015 se změnilo vydávání radničního měsíčníku Praha 1 na vydávání čtvrtletníku
Praha 1, tedy z 11 čísel (10 čísel + 1 letní dvojčíslo za červenec a srpen) na 4 čísla – jaro, léto,
podzim, zima. Důvodem bylo zahájení modernějšího přenosu informací k občanům pomocí
elektronických médií. K tomuto tištěnému magazínu tedy přibyl ještě elektronický
čtrnáctideník Kultura Praha 1, který je zasílán na elektronické adresy našich rezidentů, kteří o
něj mají zájem.
(žádost byla podána dne 20.09.2016 a vyřízena dne 05.10.2016 – řešil – Oddělení vnějších
vztahů ÚMČ Praha 1)

